
 
Got It Goin On 
Choreograaf : Masters In Line 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "We’ve Got It Goin On" by Backstreet Boys 
Bron  :  
 
Mambo Rocks And Forward Steps, With 
Hands  
1 LV rock links opzij 
tik met L-vuist tegen R-schouder 
& RV gewicht terug 
duw L-vuist naar voor. Draai vuist zodat palm 
naar plafond wijst 
2 LV stap naast RV 
duw L-vuist naar links opzij 
3 RV grote stap voor 
leun iets naar achter 
4 LV stap naast RV 
lichaam weer recht 
5 RV rock rechts opzij 
tik met R-vuist tegen L-schouder 
& LV gewicht terug 
duw R-vuist naar voor. Draai vuist zodat palm 
naar plafond wijst 
6 RV stap naast LV 
duw R-vuist naar rechts opzij 
7 LV grote stap voor 
leun iets naar achter 
8 RV tik aan naast LV 
lichaam weer recht 
 
Skates, Shuffle ¼ Turn, Slide ¼ Turn, Body 
Roll 
1 RV schuif diagonaal rechts voor 
2 LV schuif diagonaal links voor 
3 RV stap opzij 
& LV sluit aan 
4 RV ¼ draai rechtsom, stap voor 
5 LV ¼ draai rechtsom, grote stap  
  links opzij 
6 RV sleep naast LV (gewicht op LV) 
7  leun hoofd naar achter 
kijk naar plafond 
&  leun bovenlichaam naar achter 
8  ga zitten alsof je op een stoel zit 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Touches And Slides 
1 RV tik teen rechts opzij 
& RV stap naast LV 
2 LV tik teen links opzij 
& LV stap naast RV 
3 RV grote stap rechts opzij 
4 LV tik naast RV 
5 LV tik teen links opzij 
& LV stap naast RV 
6 RV tik teen rechts opzij 
& RV stap naast LV 
7 LV grote stap links opzij 
8 RV tik naast LV 
 
Boogie Walks And Walk Back 
1 RV schop rechts opzij 
& RV stap naast LV 
2 LV stap diagonaal links voor 
buig knieën naar links 
3 RV stap diagonaal rechts voor 
buig knieën naar rechts 
4 LV stap diagonaal links voor 
buig knieën naar links 
5 RV stap achter, knip vingers 
6 LV stap achter, knip vingers 
7 RV stap achter, knip vingers 
8 LV tik naast RV 
 
Begin opnieuw 
 
Tag:  
Bij de 8e muur gaat de muziek zachter en word er 
in harmony gezongen. Aan het einde van deze 
muur, als ze zingen “It’s time for me to let it go” 
voeg dan de volgende 4 tellen toe en begin 
opnieuw. 
1- 2  klap handen, handen met palmen 
  naar opzij en klap handen met de 
  personen die naast je staan 
3&4  klap handen op de dijen, klap 
  handen, knip vingers 
 
 
 
 


